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Save the date



klein kamp: 4 - 10Jul

3

Kindercarnaval: 29 Feb 

Spaghettifestijn: 28 Mrt 

Vivelaweit: 6 Apr

Carnaval: 1mrt - 3 mrt

Save the date
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Jambo: 18- 28Jul
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Voorwoord februari-mei 2020:

Beste mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, scoutsvrienden, kapoenen, kabouters, wolven jonggidsen en 
gidsen,

Het eerste nieuwe boekje van het jaar 2020 is er alweer! Hopelijk hebben jullie dit nieuwe jaar allemaal 
goed ingezet en staan jullie vol nieuwe motivatie klaar om er samen met ons in te vliegen!
Jammer genoeg hebben we in januari even afscheid van jullie moeten nemen. Voor de leiding waren de-
cember en januari drukke studeermaanden. We hebben uiteraard ons best gedaan zo veel mogelijk verga-
deringen te voorzien voor onze lieve snoetjes, maar aangezien onze snoetjes voornamelijk in de 
boeken horen te zitten, is een wekelijkse vergadering niet altijd haalbaar. Maar geen paniek: die verloren 
tijd wordt in dit boekje hoe dan ook ingehaald!!! 

We hebben alvast heel wat vooruitzichten om van 2020 alweer een topjaar te maken! Laten we beginnen 
met een Ninoofs hoogtepunt: Carnaval! Dat we dit jaar opnieuw zullen schitteren, is alvast alom bekend! 
Kindercarnaval gaat dit jaar door op 29 februari. Nadat we de jury alweer overtuigd 
hebben van onze kostuums en onze charmes in De Plomblom, gaan we van een leuke show genieten in de 
sporthal. Aarzel zeker niet de leiding aan te spreken indien jullie hierover vragen hebben! 
Zondag is het de beurt aan de leiding om hun dansmoves en enthousiasme boven te halen. Uiteraard gaat 
dit 100 keer beter met wat trouwe supporters aan de zijlijn, dus kom ons zeker bewonderen! 

Verder hebben we nog 2 belangrijke data die jullie in jullie agenda kunnen noteren: ons jaarlijks spaghetti-
festijn en onze fuif ‘Vive Laweit’. Voor heerlijke spaghetti mogen jullie jullie voetjes onder tafel schuiven in 
Trefpunt Winnik op 28 maart. 
Zodra deze sterrenmaaltijd verteerd is, kunnen jullie allemaal een dansje komen placeren op 11 april op 
VIVE LAWEIT in een grote tent achter onze lokalen. Dit evenement is eerder voor de oudere leden en ma-
ma’s en papa’s voorzien, want ook zij mogen eens verwend worden! Kaarten zullen binnenkort beschikbaar 
zijn bij onze leiding.

We zetten hierbij nog even alle kampdata op een rijtje. Van 4 tot 10 juli zullen onze allerkleinsten 
(kapoenen en kabouters) nabij Leuven hun nestjes maken. De wolven vertrekken 2 dagen eerder vanaf 2 
juli. DE BEZOEKDAG valt op ZATERDAG 4 juli! Dit wil zeggen dat de kapoenen en kabouters worden 
gebracht dan! Wanneer en waar we afspreken op de vertrek – en aankomstdagen, 
wat jullie moeten meenemen/geven, etc. volgt in het echte kampboekje dat binnenkort in jullie 
mailbox zal zitten. Voor de jonggidsen en gidsen is het een spannend kampjaar: ze kunnen deelnemen aan 
onze jamborette van 18 tot 28 juli! Meer info hierover is te vinden op de site www.jamborette.be of bij de 
leiding! De inschrijvingen hiervoor lopen al, dus vergeet dit zeker niet tijdig te doen.

We willen hierbij ook gebruik maken van de gelegenheid om onze allerliefste leiding te bedanken; ze geven 
niet enkel iedere zondag het beste van zichzelf; ze steken bovendien ook heel veel tijd in de voorbereidin-
gen en al de evenementen en dat allemaal naast hun studies. Het zijn stuk voor stuk schatjes en de beste 
leiding die we maar konden wensen! Ook bedankt aan de jinners en vervangleiding die ons in de blok uit 
de nood hebben geholpen! Een boekéken!
Aan iedereen een zalig (scouts)semester gewenst! De programma’s zien er druk maar veelbelovend uit!

Stevige linker,
De groepsleiding
Zea, Lieselot en Fien

Voorwoord van de groepsleiding  
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Om aan onze buurt kenbaar te maken dat we van de scouts zijn, verwachten we onze leden 
elke zondag in perfect uniform. Hemd, groene of bruine broek/rok kan je kopen in de Hopper 
of je kan ook eens informeren bij je leiding i.v.m. tweedehands uniformen. We zien liever geen 
jeans! Kentekens en groepsdassen kan je verkrijgen bij de leiding. Om je oma/meter/mama of 
jezelf duidelijk te maken wat waar moet hangen hieronder een super model dat je alles demon-
streert.

Uniform 
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Liedjes en wetten 
Kapoenenlied
Eén, twee, drie, vier,

Kapoenen hebben veel plezier

Eén, twee, drie, vier, Kapoenenland is hier

Want zonder glimlach bij de hand

Gaat niemand naar kapoenenland

Eén, twee, drie, vier, Kapoenenland is hier 

Kabouterlied
Al zijn wij nog kabouters

Al zijn wij nu nog klein

Wij willen vlijtig leren

Om later flink te zijn

Zie ons gaan zie ons gaan langs de baan

Stappend hand in hand

Iedere dag met een lach en een vlag
Naar kabouterland

Goed zijn willen worden

Goed zijn is ons plicht

En daarom ons hartje

Hemelwaards gericht

Zie ons gaan zie ons gaan langs de baan

Stappend hand in hand

Iedere dag met een lach en een vlag

Naar kabouterland 

Wolven, jonggidsen, gidsen, jin 
& leiding
Zus harop, de dag begint te rijzen

De vlag gehesen naar de zon

Zie de slanke mast ten hemel wijzen

De dag die weer begon

Doe uw licht weer stralen in de harten

Laat uw licht het grauwe duister tarten

Zus, gedraag u fris door heel de dag

De gaven van onze lach

Brand de reinheid van Gods dageraad
In ’t adel van uw gelaat

Zie alom de stoere torens dagen

In ’t prille goud vant jonge licht

Op het doel van ’t onbekende wagen

Uw sterken tred gericht

Om uw golven brede rijken gouwen

Vlaandrens stille hemel hangt te blauwen

Harop, in ’t wapp’ren van uw vlag

Breng uw volk een stralend nieuwe dag! 



Beste kapoentjes 
Het is weer tijd voor het laatste boekje ☹ vol met plezante vergaderingen☺.  

Hopelijk hebben jullie er terug evenveel zin in als ons want wij kunnen niet wachten om 
ons elke zondag met jullie te amuseren. 

Zondag 16/02 Werken voor kindercarnaval 14 – 17 uur @ lokaal

Binnen twee weken is het al zover, het lang verwachte feest => KINDERCARNAVAL!! Er 
is nog veel werk, dus vandaag mogen jullie ons een beetje helpen om jullie kostuum 
SUPER mooi te maken. Breng jullie creatieve handjes zeker mee.

Zondag 23/02 Werken voor kindercarnaval 14 – 17 uur @ lokaal

Nog één week en het is kindercarnaval! Deze week gaan we het kostuum verder afwerken, 
het liedje eens oefenen en onze dansbenen is boven halen! WIJ KIJKEN ER AL NAAR 
UIT!!!

Zondag  29/02 Kindercarnaval 14 – 17 uur @ lokaal

Vandaag is het EINDELIJK zover, het is kindercarnaval!!!! 
……………………………………………………………………………….(meer info)
……………………………….

Zondag 8/03 Speurtocht DELUXE 14 – 17 uur @lokaal

Waar zijn die grote speurneuzen hier? Wat jullie juist allemaal kunnen verwachten blijft 
natuurlijk nog geheim! Wij zijn alvast benieuwd wat jullie allemaal in petto hebben! ;) 

Zondag 15/03 Koekjesverkoop 14 – 17 uur @ lokaal

Vandaag is het koekjesverkoop! Het zou super zijn moesten jullie allemaal aanwezig zijn 
zodat we centjes hebben voor leuke dingen mee te doen! Meenemen: jullie schattige 
gezichtjes en een grote smile! ;)

Zondag 22/03 Casino 14 – 17 uur @ lokaal 

Doe jullie mooiste kleren maar aan want vandaag vormen we het lokaal om tot een casino! 
Belangrijk om mee te brengen: je favoriete gezelschapsspel. 

Zondag 29/03 Geen vergadering / /

Vandaag is het geen vergadering, maar jullie hoeven ons zeker niet te missen! IEDEREEN 
is welkom om de beste spaghetti van het land te proeven op ons eetfestijn zaterdag 28 
MAART in de zaal TREFPUNT.

Zondag 5/04 Ruiltocht 14 – 17 uur @ lokaal

Eindelijk ruiltocht! Hier hebben wij al lang op zitten wachten, en we weten bijna zeker 
jullie stiekem ook! Want wat is er beter dan beginnen met een appel en een ei en 

terugkomen met zoveel meer (lekkers ;)). Zeker niet te missen, toch? 
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Kabouterwet
Ik zeg wat ik voel, gruwel van vals gezwets 

Ik bereik eerlijk mijn doel, zonder dat ik 
iemand kwets

Ik respecteer alles wat leeft, en de kracht die 
leven geeft

Ik voel me één met de wereld om me heen

Ik hou niet van nep en deel alles wat ik heb

Want niemand is alles, niemand is niets, ie-
dereen is altijd iets. 

Wolvenwet
Als wolf speel ik samen met de anderen in de jun-
gle

Ik luister naar de oude wolven

Ik ben eerlijk, vriendelijk en hou vol

Graag wil ik wolf zijn van deze horde

Daarom wil ik mijn best doen voor deze groep

en met hen allerlei spannende avonturen beleven. Jonggidsenwet
Wij zijn jonggidsen 

Wij wagen het avontuur

Wij zijn eerlijk en delen onze vreugde

Wij zijn goede kameraden voor elkaar

Wij willen winnen maar kunnen verliezen

Wij leven graag in de natuur

Wij zijn vaardig en tot luisteren bereid

Onze grootse vreugde is pleziertjes te 
doen

Jezus is onze gids

Gidsenwet
In het spoor van de Heer willen wij in vriendschap 
samen een weg zoeken in de grote stad der mensen

Vol aandacht en bewondering willen wij stilstaan 
bij de ontdekking van de natuur en de ontmoeting 
van iedere mens

Zo willen wij ons bekwamen en inzetten om trouw, 
eerlijk, blij en handig mee te bouwen aan een nieu-
we wereld waar het steeds beter wordt om samen te 
zijn. 



Beste kapoentjes 
Het is weer tijd voor het laatste boekje ☹ vol met plezante vergaderingen☺.  

Hopelijk hebben jullie er terug evenveel zin in als ons want wij kunnen niet wachten om 
ons elke zondag met jullie te amuseren. 

Zondag 16/02 Werken voor kindercarnaval 14 – 17 uur @ lokaal

Binnen twee weken is het al zover, het lang verwachte feest => KINDERCARNAVAL!! Er 
is nog veel werk, dus vandaag mogen jullie ons een beetje helpen om jullie kostuum 
SUPER mooi te maken. Breng jullie creatieve handjes zeker mee.

Zondag 23/02 Werken voor kindercarnaval 14 – 17 uur @ lokaal

Nog één week en het is kindercarnaval! Deze week gaan we het kostuum verder afwerken, 
het liedje eens oefenen en onze dansbenen is boven halen! WIJ KIJKEN ER AL NAAR 
UIT!!!

Zondag  29/02 Kindercarnaval 14 – 17 uur @ lokaal

Vandaag is het EINDELIJK zover, het is kindercarnaval!!!! 
……………………………………………………………………………….(meer info)
……………………………….

Zondag 8/03 Speurtocht DELUXE 14 – 17 uur @lokaal

Waar zijn die grote speurneuzen hier? Wat jullie juist allemaal kunnen verwachten blijft 
natuurlijk nog geheim! Wij zijn alvast benieuwd wat jullie allemaal in petto hebben! ;) 

Zondag 15/03 Koekjesverkoop 14 – 17 uur @ lokaal

Vandaag is het koekjesverkoop! Het zou super zijn moesten jullie allemaal aanwezig zijn 
zodat we centjes hebben voor leuke dingen mee te doen! Meenemen: jullie schattige 
gezichtjes en een grote smile! ;)

Zondag 22/03 Casino 14 – 17 uur @ lokaal 

Doe jullie mooiste kleren maar aan want vandaag vormen we het lokaal om tot een casino! 
Belangrijk om mee te brengen: je favoriete gezelschapsspel. 

Zondag 29/03 Geen vergadering / /

Vandaag is het geen vergadering, maar jullie hoeven ons zeker niet te missen! IEDEREEN 
is welkom om de beste spaghetti van het land te proeven op ons eetfestijn zaterdag 28 
MAART in de zaal TREFPUNT.

Zondag 5/04 Ruiltocht 14 – 17 uur @ lokaal

Eindelijk ruiltocht! Hier hebben wij al lang op zitten wachten, en we weten bijna zeker 
jullie stiekem ook! Want wat is er beter dan beginnen met een appel en een ei en 

terugkomen met zoveel meer (lekkers ;)). Zeker niet te missen, toch? 

Kapoenen
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Zondag 12/04 Geen vergadering / /

Vandaag is het helaas geen vergadering, aangezien de leidstertjes gisteren hebben gewerkt 
op onze FANTASTISCHE fuif vive laweit. Aangezien het geen scouts is, kunnen jullie de 
paaseitjes gaan zoeken en wij wensen jullie alvast een vrolijk Pasen!!! 

Zondag 19/04 Paasweekend / /

Jippieeee, we gaan op weekend! Wat er allemaal te gebeuren valt is natuurlijk een geheim, 
maar fun gegarandeerd! Neem jullie liefste knuffel en mooiste pyjama maar mee! ;) Tot 
dan! Uren en info worden nog meegegeven!

Zondag 26/04 Woudloperskeuken 14 – 17 uur @ lokaal

Waar zijn die keukenprinsesjes hier? Daar komen we vandaag achter! Als jullie een leuke 
keukenschort of koksmuts thuis hebben liggen, is vandaag het ideale moment om deze mee 
te nemen! Wij zijn al vast benieuwd naar jullie heerlijke kookkunsten! 

Zondag  3/05 Games, jeu, juego, jogo, joc, loïe 14 – 17 uur @ lokaal

Hu leidsters, waarom staan er hier allemaal van die rare woorden? Het lijkt alsof de leidsters 
hun vergist hebben, maar is dat wel zo? Het enige dat wij kunnen verklappen is dat deze 
vergadering suuuper leuk is! Genoeg redenen om te komen!!!

Zaterdag 9/05 Welness 19-21 uur @lokaal 

We kunnen het scoutsjaar niet zomaar laten voorbijgaan zonder ons eens goed te 
verwennen! Samen ontspannen, nageltjes lakken,… Noem maar op! Eens een echte 
meisjesvergadering dus!

Zondag 17/05 Afscheidsvergadering @lokaal

Met spijt in ons hart zijn we gekomen aan de laatste vergadering! Maar reden te meer om 
het succesvolle scoutsjaar dik te vieren! Wat we gaan doen blijft natuurlijk nog een beetje 
geheim maar we kunnen jullie met zekerheid zeggen dat het de beste afscheidsvergadering 
ooit word! 

Helaas dit was het dan weer voor dit jaar ! 
Maar niet getreurd, want we hebben deze zomer nog een geweldige week op onze planning 

staan om nooit te vergeten. Dus de boodschap is KOMEN!!!!  
Groetjes en tot op kamp,  
Jullie liefste leidstertjes,  

BED, SIEN, BO en KAAT   
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Dag allerliefste kaboutertjes, het is alweer februari en dat betekent dat het tijd is voor ons derde 
en laatste boekje              Lees snel verder om  erachter te komen welke superleuke 

activiteiten we voor jullie in petto hebben! 

Zondag  16/02 W erken kindercarnaval 14 -17 uur @lokaal 
Yes, binnen 2 weken is het kindercarnaval en daarom  m oeten we nog aan onze 
kostuum s werken! Vergeet niet: vele handen m aken licht werk!      

Zondag 23/02 W erken kindercarnaval 14 – 17 uur  @lokaal 
Yes, weer een weekje dichter bij het evenem ent van het jaar!! Vandaag halen 
we voor een tweede  keer ons knutsel en danstalent naar boven, allen 
daarheen.  

Zaterdag 29/02 Kindercarnaval  Zie brief     Zie brief  
Vandaag is het zover: SHOW TIM E!!! Verdere info en afspraken 
vinden jullie in de infobrief op onze site.  

Zondag 8/03 Vrouwen vergadering 14 – 17 uur @ lokaal 
Wie is de sterkste vrouw? Wie is de snelste vrouw? Wie is de slim ste vrouw en 
wie is de gekste vrouw? Vandaag is het wereldvrouwendag en we gaan bewijzen 
dat vrouwen het sterkste geslacht  zijn, nietwaar? 
 

Zondag 15/03 Ruiltocht  14 – 17 uur @lokaal 
 W e beginnen m et een appel en ei m aar wat krijgen we daarvoor in de plaats? 
M isschien een appelsien of toch eerder een snoepje? Een vraag die alleen m aar 
kan worden opgelost door te kom en!  
 

Zondag 22/03 Jeihsdqufguzldgdgd 14- 17 uur @lokaal 
Iehdhe Iehdhe! Jhdecicn xdeihfu osjde jiedfenxu ndiehf. Nisjjceuhfcnus 
xuhefueizndu cneucnue! Kicnudecu xei... 

Zaterdag 28/03 Eetfestijn /// /// 
Deze week is het helaas geen vergadering m aar geen nood jullie gaan jullie 
favoriete leidsters niet m oeten m issen want jullie kunnen lekkere spaghetti 
kom en eten op het beste eetfestijn van het jaar! Zeker komen!  

Zaterdag 4/04 Paas-vergadering 14- 17 uur @lokaal 

Kijk ik 
beeld een 
schaar uit! 

 
W ij zijn 

powervrouwen! 

Yes! Dat 
wordt cool! 

W at is dit 
nu weer! 

Jippie! De 
lekkerste 
spaghetti! 

M et deze 
lach krijg ik 
alles geruild! 

W e worden 
even m ooi! 



Kabouters 
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Dag allerliefste kaboutertjes, het is alweer februari en dat betekent dat het tijd is voor ons derde 
en laatste boekje              Lees snel verder om  erachter te komen welke superleuke 

activiteiten we voor jullie in petto hebben! 

Zondag  16/02 W erken kindercarnaval 14 -17 uur @lokaal 
Yes, binnen 2 weken is het kindercarnaval en daarom  m oeten we nog aan onze 
kostuum s werken! Vergeet niet: vele handen m aken licht werk!      

Zondag 23/02 W erken kindercarnaval 14 – 17 uur  @lokaal 
Yes, weer een weekje dichter bij het evenem ent van het jaar!! Vandaag halen 
we voor een tweede  keer ons knutsel en danstalent naar boven, allen 
daarheen.  

Zaterdag 29/02 Kindercarnaval  Zie brief     Zie brief  
Vandaag is het zover: SHOW TIM E!!! Verdere info en afspraken 
vinden jullie in de infobrief op onze site.  

Zondag 8/03 Vrouwen vergadering 14 – 17 uur @ lokaal 
Wie is de sterkste vrouw? Wie is de snelste vrouw? Wie is de slim ste vrouw en 
wie is de gekste vrouw? Vandaag is het wereldvrouwendag en we gaan bewijzen 
dat vrouwen het sterkste geslacht  zijn, nietwaar? 
 

Zondag 15/03 Ruiltocht  14 – 17 uur @lokaal 
 W e beginnen m et een appel en ei m aar wat krijgen we daarvoor in de plaats? 
M isschien een appelsien of toch eerder een snoepje? Een vraag die alleen m aar 
kan worden opgelost door te kom en!  
 

Zondag 22/03 Jeihsdqufguzldgdgd 14- 17 uur @lokaal 
Iehdhe Iehdhe! Jhdecicn xdeihfu osjde jiedfenxu ndiehf. Nisjjceuhfcnus 
xuhefueizndu cneucnue! Kicnudecu xei... 

Zaterdag 28/03 Eetfestijn /// /// 
Deze week is het helaas geen vergadering m aar geen nood jullie gaan jullie 
favoriete leidsters niet m oeten m issen want jullie kunnen lekkere spaghetti 
kom en eten op het beste eetfestijn van het jaar! Zeker komen!  

Zaterdag 4/04 Paas-vergadering 14- 17 uur @lokaal 

Kijk ik 
beeld een 
schaar uit! 

 
W ij zijn 

powervrouwen! 

Yes! Dat 
wordt cool! 

W at is dit 
nu weer! 

Jippie! De 
lekkerste 
spaghetti! 

M et deze 
lach krijg ik 
alles geruild! 

W e worden 
even m ooi! 
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Pasen dat is toch pas volgende week? Zijn de leidster verward of hebben ze iets 
nieuws in petto? Rarara… 

Zaterdag 11 /04  Vive Laweit  /// /// 
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering door onze jaarlijkse knalfuif Vive 
Laweit! Ouders die graag eens een dansje placeren zijn meer dan welkom  

Donderdag 16-17 MIDWEEKEND Verdere info volgt 
Als voorbereiding op het kamp gaan we samen twee dagen op 

midweekend!! We maken er een echt kabouterweekend van! De locatie 
blijft nog even geheim maar we kunnen al zeggen dat het een waterige 

locatie wordt! Verdere info volgt.  

Zondag 26/04  Bosspel 13.45 -16.45 
uur 

@Kapelleke 
Bevingen 

Jullie hebben er lang op moeten wachten maar hier is het dan eindelijk : 
BOSSPEL!  

Zoals gewoonlijk spreken we af aan het kapelleke van Bevingen (Neigembos).  

Zondag 3/05  Kaboutersweg 14- 17 uur @lokaal 
Kaboutersweg, wat zou dat betekenen hebben? Wat hebben die gekke leidsters nu 

weer in elkaar gestoken? Kom dat zien!  
 

Zaterdag 9/05  Casino-avond 19-21 uur @lokaal 
Vanavond wordt ons lokaal omgetoverd tot een echt casino! Ga jij winnen bij 

roulette of is poker toch meer jouw ding? Laten we de uitdaging vanavond 
aangaan!  

 

Zondag 17/05  Afscheidsvergadering 11 -13 uur @lokaal 
Leidsterrrr is echt al de laatste vergadering van dit scoutsjaar?  Jammer 
genoeg wel maar we beloven er een knaller van formaat van te maken! Zeker 
komen want de leidsters gaan jullie snoetjes heel hard missen de komende 
maand! 

 
Zo, ons laatste boekje zit er alweer op! Maar niet getreurd, we hebben nog 7 dagen vol plezier 
en leuke spelletjes op de planning staan! Tot op kamp! Kusjes van jullie drie favorieten, Fien, 

Lotte en Brillemans xxx 
 

 

 Geen vergadering? 

Niet leuk! 

Wat! Nu al 
de laatste? 

Oeps! Dit is 
niet de 

paashaas! 

Ik ben een 
rendier in 
het bos! 

Ik ben al in 
thema! Een 
kabouter! 

Yess! Dat 
wordt fijn! 

Ik word de 
winnaar! 



Wolven
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Dag liefste wolven! We zijn halverwege het scoutsjaar en het is al tijd voor het laatste boekje. 
Gelukkig is het extra dik en begint het meteen met een knaller van formaat…  

Zijn jullie klaar om erin te vliegen? LET’S GOOOOOOOO!!! 

Vrijdag 14/02 – 
zondag 16/02 WEEKEND Vrijdag 20u – 

zondag 11u @ lokaal 

 
JOEPIE! Een heel weekend lang scouts!!! Jullie ouders kregen ondertussen allemaal een mailtje 
met de praktische info over ons langverwachte wolvenweekend. Hebben jullie er net zoveel zin in 
als wij??!! JIEHAAAAAAA 
Meenemen: scoutsuniform, matje, slaapzak, knuffel, pyjama, warme trui, regenjas, 2 verse 
onderbroeken, 2 paar kousen, toiletgerief 

Zondag 23/02 Swingpaleis 14 – 17 uur @ lokaal 
 
Welke wolven hebben verborgen talenten als zangeressen, danseressen, showbeesten of 
muziekkenners? Op deze knotsgekke editie van het overbekende swingpaleis komen we het 
allemaal te weten! Niet getreurd, er is voor elk wat wils, ook voor wie niet graag in de 
schijnwerpers staat. Kom dat zien, kom dat zien! 

Zaterdag 29/02 Carnavalsvergadering 19 – 21 uur @ lokaal 
 
Aan de vooravond van de grote carnavalstoet vieren wij alvast wolvencarnaval in ons lokaal! Dit 
wordt een vergadering waar de vonken van afvliegen… Vergeet ook zeker niet om zondag de 
leiding te komen aanmoedigen langs het parcours van de stoet! 
Aandoen: verkleedkledij (om ter origineelst) 

Zondag 08/03 Bommavergadering 14 – 17 uur @ lokaal 
 
“In mijnen tijd…” Hebben jullie oma’s die de lekkerste taarten bakken, de langste sjaals breien of 
de leukste spelletjes met jullie spelen? Vandaag dompelen we ons onder in de wereld van onze 
lieve bomma’s. Hoe we dat precies gaan doen, blijft nog even een verrassing… Tot dan! 
Aandoen: verkleedkleren in bommathema 

Zondag 15/03 Detectivevergadering 14 – 17 uur @ lokaal 
 
Er is een ontvoering gebeurd en de hulp van de wolventak wordt ingeroepen om de dader op te 
sporen… Zal het ons lukken om hem bij de kraag te vatten? Wees allemaal op post en laat niets 
aan het toeval over, want anders is het te laat…! 

Zaterdag 21/03 Mattentaartenverkoop 14 – 17 uur @ lokaal 
 
Vandaag trekken we de stad in om heerlijke mattentaarten te verkopen t.v.v. onze wolvenkas. Zet 
jullie beste verkoopsbeentje voor zodat we veel leuke dingen kunnen doen op kamp! Jullie inzet 
vandaag wordt zeker beloond. !!! Deze vergadering gaat door op zaterdagnamiddag. 

Zaterdag 28/03 Smullen op ons eetfestijn 11u30 - 14u30 
17u30 - 21u30 

@ Trefpunt 
Denderwindeke 

 
Op zaterdag zijn jullie welkom in Trefpunt Winnik voor een lekkere spaghetti, die jullie leidsters 
met veel liefde voor jullie bereiden. Breng je ouders, grootouders, zussen, broers, buren, vrienden, 
suikertantes en grootooms mee en kom je buikje rond eten t.v.v. onze groepskas! 
Zondag is er geen vergadering. 
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Zondag 05/04 Moddertocht 14 – 17 uur @ lokaal 

Een op-en-top scouteske vergadering om de maand april goed in te zetten en om de spaghetti van 
vorige week te verteren, wat heeft een mens nog meer nodig?! Laat die mooie truien en hippe 
schoenen maar thuis, want jullie zullen niet proper naar huis gaan ;-) 

Zondag 12/04 Geen vergadering (Vive Laweit) ��� ��� 

De leiding rust uit van onze fuif, vandaag is er dus geen vergadering. We organiseren jammer 
genoeg geen kinderfuif, maar je ouders zijn wel welkom om op zaterdagavond 11/04 een dansje te 
komen placeren in de tent achter ons lokaal. 

Zondag 19/04 Wie is de mol? 14 – 17 uur @ lokaal 
Eén iemand van de groep saboteert de opdrachten en doet de boel keer op keer mislukken… Wie 
slaagt erin de mol te ontmaskeren en wie gaat met lege handen naar huis? Of misschien speelt er 
wel iemand onder één hoedje met de saboteur? Spannend! 

Zondag 26/04 Goededadenvergadering 14 – 17 uur @ lokaal 

Vandaag tonen we aan de wereld dat we echte scoutjes zijn. Zoals onze oprichter Robert Baden-
Powell al zei, proberen we de wereld een beetje beter achter te laten dan we ze gevonden 
hebben. Wees scoutmoedig, kom meedoen en verbeter de wereld op een supertoffe manier!       
Na de vergadering om 17u is er een infomoment over het kamp. 

Zondag 03/05 Techniekenvergadering 14 – 17 uur @ lokaal 

Wolven zijn geen wolven als ze niet de basiskneepjes van de scoutstechnieken kennen. Vandaag 
leggen we jullie stap voor stap uit hoe jullie moeten sjorren, vuur maken, knopen leggen… Kortom, 
alles wat je nodig hebt om te overleven op een onbewoond eiland (of op scoutskamp). Wie weet 
hangt er zelfs een beloning aan vast als jullie er als groep in slagen alle zotte technische 
opdrachtjes tot een goed einde te brengen… 

Zondag 10/05 Picknickvergadering 14 – 17 uur @ lokaal 

De titel van deze vergadering spreekt voor zich… We maken onze eetkast leeg en houden een 
gezellige picknick om de lente te vieren. Jammieeee! Trek zeker goede stapschoenen aan, want de 
mooiste picknickplekjes zijn op een eindje wandelen van ons lokaal verwijderd :-) 

Zondag 17/05 Throwback Sunday 14 – 17 uur @ lokaal 

Een scenario schrijven, kostuums maken, een decor timmeren, acteren,... Heb je er altijd van 
gedroomd om aan een film mee te werken? Vandaag is jullie kans om te schitteren in jullie eigen 
filmproductie! Dit is de perfecte manier om terug te blikken op een fantastisch scoutsjaar. Wie 
weet schoppen we het zelfs tot in Hollywood... 

Ziezo, we zijn aan het einde van het boekje beland. Na deze rollercoaster aan coole vergaderingen 
duiken wij de examens in en kunnen we allemaal beginnen aftellen naar de leukste negen dagen 

van het jaar a.k.a. KAMP! 

Dikke kussen van de wolvenmama’s 

Flo, Cato en Matilde 

 



Jogi’s
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Zondag 05/04 Droomvergadering 14u – 17u  @lokaal  
Wij denken dat jullie als jonge pubertjes veel dromen hebben. Vandaag doet de leiding hun 

uiterste best om jullie aller gekste dromen waar te maken op een originele en creatieve manier. 
Post in het groepsgesprek op Instagram of je er bij zal zijn of niet dat maakt het allemaal een 

beetje gemakkelijker voor ons. Als er iemand haar droom nog niet heeft laten weten doe dit zo 
snel mogelijk!  

 
Zondag  12/04 Geen vergadering   

Deze zondag is het geen vergadering want zaterdag 11 april is het vive laweit. 
 
 

Zondag 19/04 Paasbrunch 11u – 14u  @lokaal 
Na alle de chocolade paaseitjes verlangen we eens naar iets anders daarom gaan we samen 

brunchen. Vandaag gaan we lekker smullen, roddelen en het thema van de vlottentocht 
bespreken. 

Zondag 26/04 Techniekvergadering 14u – 17u @lokaal 
Skills komen hier van pas dames. Belangrijke vergadering als voorbereiding op de vlottentocht en 

de jamborette deze zomer, laat de knappe boys maar eens zien wat jullie kunnen. 
Wie weet verdienen jullie wel een cachette! 

 
Zaterdag 02/05 Vlottentocht  10u - ±16u @lokaal  
We gaan de andere jeugdbewegingen van Ninove eens laten zien wat voor straffe madammen dat 

de jonggiden zijn. We gaan voor de eerste plaats he dames! JOGI’s FTW woehoeew 
 

Meebrengen: droge/warme kleren, handdoek, lunchpakket, flesje water, zakmes, accessoires in 
thema, zonnecrème  
Aan: kleren die nat mogen worden(best een short) , oude schoenen of sandalen, pull, regenjas 
Waar en wanneer we afspreken is nog niet helemaal zeker. Verdere info volgt nog 
 
Zondag 10/05 WEEKEND   

Zijn jullie klaar voor ons super nice giga-amazing fantastisch topweekend? Het is te hopen 
potverdekke! Het wordt een onvergetelijk afscheid. We gaan jullie missen dus dit mogen jullie 

zeker niet missen ���� 
 
Er zal nog een brief of berichtje komen met meer info.  
Meebrengen: slaapzak, matje, verse kleren, toiletzak, ondergoed, perfect uniform, stevige 
schoenen en natuurlijk je goed humeur 
 
Ik zeg u geen vaarwel mijn vriend, dra zien w’elkander weer, zo dra de lente komt int land zien wij 

elkander weeeeeer  
De lente int land = jamborette 

Stevige linker, jullie favo leidstertjes  
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Gidsen
Liefste kapoentjes, 

SAY WAAAAAAAAAAAAAT??!! Het laatste boekje?! DAT WIL ZEGGEN…. Dat we EIND-DE-LIJK bijna 
weg zijn op Jamborette! En dat is niet het enige spannende! Zo is er ook nog het weekend, ons 

eetfestijn, de fuif EN mega toffe zondagen op komst… Kom dat zien, kom dat zien, dat belooft!!! 

Zondag 16/02 KAMP GIDS 14 -17 uur @lokaal 
Gefeliciteerd, jullie zijn geselecteerd voor 
KAMP GIDS. 3 uur lang zullen we 31 gewone 
burger-gidsen volgen op het avontuur van hun 
leven. Wie van deze vrouwen slaat zich door 
deze 3 loodzware uren vol fysieke en mentale 
tests uit de opleiding van de “special leiding-
forces”? Wat daarnaast de grote vraag is, is of 
deze 31 geselecteerde gidsen überhaupt 
durven opdagen?   
 
Zondag 23/02 Watch out for the little ones 14 – 17 uur  @lokaal 

As you know is het bijna CARNAVAL woepwoep! Maar naast grote 
carnaval waarbij wij, en ook enkelen van jullie, in de stoet lopen is er ook 
kindercarnaval. Deze kleine pagadders hebben wat moeite met hun 
kostuum in elkaar te steken, daarom vragen ze heel lief om onze hulp 
zodat ze volgende week zaterdag kunnen schitteren (en uiteraard alle 
andere jeugdbewegingen kunnen verslaan). En uiteraard zijn wij als 
scouts 1 team en ondersteunen we elkaar in elke overwinning! 

Zaterdag 29/02 CARNAVAL 19u-21u @lokaal 
Tomorrow it’s time to rise and shine!! Maar uiteraard willen wij ook jullie in dit druk 
carnavalweekend wat aandacht geven.  
Kom verkleed en neem €5 mee, voor de ambiance zorgen wij!  

Zondag 8/03 BLOEMETJES EN BIJTJES SPEL 14 – 17 uur @ lokaal 
In de verre nabije toekomst is het lente, en dus ook de bestuiving door hommels en bijen, ze 
vliegen van bloem naar bloem en verzamelen nectar, dat later wordt omgezet in honing. Stuifmeel 
wordt actief en passief meegenomen. Ook bij jongedames zoals jullie kunnen de lentekriebels 
beginnen opfladderen. Vandaag zullen we een heel groot spel spelen waar veel van jullie jonge 
tienervragen zullen beantwoord en bediscussieerd worden.  
Zondag 15/03 GIDSEN-WORDEN-JINNERS 1.0 14u-17u  @lokaal 

 Wat worden jullie toch groot (letterlijk), zeker onze 
derdejaars gidsen. In minder als 4 maand worden het 
JINNERS! Wij vragen ons af of ze hier klaar voor zijn. 
Kunnen ze in de voetsporen van hun leiding treden en 
een mega-cool-mega-zot spel voor de jongste gidsen 
en de leiding in elkaar steken? Wij zijn benieuwd. 
Verdeling van groep 1 en 2 is via facebook!  
Zaterdag 21/03 KOOKWEDSTRIJD 17u-21u @lokaal 

Ohjaa jullie lezen het goed, jullie favoriete vergadering: ETEN! Maar wij 
zijn geen tamme skoeten die hun voetjes onder tafel schuiven. Nenee 
deze zaterdag krijgen jullie de kans ons omver te blazen met jullie 
kookkunsten. Dit kan al een kleine oefening zijn voor de 
nationaliteitendag op de jamborette, wij willen onze buitenlandse 
bezoekers uiteraard niet vergiftigen        
Kom met lege maagjes en breng jullie fiets mee!!  
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Zaterdag 28/03 SPAGHETTIFESTIJN   
OW YESSS weer tijd voor ons jaarlijks spaghettifestijn. 
JUMJUMJUMMMMMMMM  
Het is al jaren-, wat zeg ik, eeuwenlange traditie dat de gidsen 
helpen (lees: DE AFWAS doen), op ons befaamde 
spaghettifestijn. Sorrynotsorry wij hebben het ook moeten 
doen ���� Maar uiteraard wordt dit enorm geapprecieerd door 
de leiding! We werken in een middag- avondshift, deze zullen 
we nog aankondigen in een poll op facebook! Wij verwachten 
ook dat jullie massaal dit evenement delen en al jullie familie 
en vriendjess uitnodigen.  
 

Zondag 5/04 SCOUTS VS CHIRO 14u – 17u @ Park van 
Meerbeke 

Het eeuwige gevecht: welke jeugdbeweging is nu de beste? Wij weten 

het antwoord natuurlijk al, maar weet de rest dat ook? Vandaag is het 

aan jullie om dit te bewijzen! Trommel zeker iedereen op, want met hoe 

meer we zijn hoe meer kans we maken op de overwinning!  

Zaterdag 11/04 VIVE LAWEIT - - 
Alle paaskonijntjes welkom op het leukste feestje van het jaar! 

Kom gerust eens de bloemetjes buitenzetten maar pas op, de 

leiding is watching you en alle verhalen bereiken onze 

nieuwsgierige oortjes... ���� ps: neem al jullie vrienden mee!!  

Vrijdag late 
namiddag 

17/04 
Zondagmiddag 

19/04 

ONTGROENINGSWEEKEND 
Uren worden 

nog 
meegedeeld 

@Station 
Denderleeuw 

Waar we naartoe gaan?  
Wat we gaan doen?  
Wat we gaan eten? 
Waauw zoveel vragen, zo weinig antwoorden. Spannend he, we zeggen jullie 
helemaal niets over dit weekend! Het zal alleszins de moeite waart zijn én een 
meerwaarde om op jambo mee te gaan. Misschien dat het thema een tipje van 
de sluier licht? Dit weekend zullen we alleszins onze band nog sterker maken!  
Verdere info (wat mee te nemen etc.) en prijs volgt snel!  

Zondag 26/04 GIDSEN-WORDEN-JINNERS 2.0 14u-17u @ lokaal 
Tijd voor ons tweede team laatstejaars om eens de rol van leiding op te nemen! Bewijs maar dat wij 

een goed voorbeeld geweest zijn en knutsel een megageweldige vergadering ineen. Alle ideeën en 

uitwerking is aan jullie, maar voor vragen kunnen jullie natuurlijk altijd nog een berichtje sturen! 

Zaterdag 2/05 VLOTTENTOCHT Hele dag! @ Dender 
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Jinners
 

Dag liefste jinnies,  
Wat gaat de tijd toch zo snel! We zijn aangekomen aan boekje drie. Wat meteen ook het 

laatste boekje is, say whuuuut?! 
Maar geen niet treuren -deze moederkloek kweekt geen blijters!!- want we hebben nog 

tal van mooie activiteiten voor jullie trollenkopjes in petto!  
Benieuwd? Lees snel verder! 

 
Vrijdag 7 februari EXECO Info volgt Info volgt 
 
Vanavond strekken we onze beentjes op de beats van our one and only; mister Twallie ! Who’s 
gorgeous?? YOOUUUUU! <333 
 

Zondag 9 & 
maandag 10 

februari 
Klusje prinsencaemere @Trefpunt 

Denderwindeke 
Zo : 10u-16u 
Ma : 17u-22u 

Om te kunnen leven naar onze stand (lees: rich bitches), moeten we weeeiiirkeeen!  
Moneyssssssss voor onze reis !! We verwachten jullie allemaal ! 

Zaterdag 15 
februari 

Klusje prinsaanstelling @Chloë 
Confectie 

21u-4u 

Dikke merci Lore, Romi, Ellen, Ines en Marijke !!!!! 

Zondag 16 
februari 

Leiding staan @Lokaal 14u-17u 

KAP: louise, noah 
KAB: lore, marijke 
WOLF: ines, romi 
JOGI: ellen, marilène 
 

Zaterdag 22 
februari 

Klusje verjaardag @parochiezaal 
Pollare 

19.30u-4u 

 
Boekéke voor Marilène, Romi, Lore en Marijke!!!!!  
 

Zondag 23 
februari Leiding staan @Lokaal 14u-17u 

KAP: louise, noah 
KAB: lore, marijke 
WOLF: ines, romi 
JOGI: ellen, marilène 
 

Vrijdag 28 
februari 

Prinsj VT @Lokaal Info volgt 

 
Stemmen gesmeerd, lever gekweekt en benen opgewarmd?? We stomen ons klaar voor zondag, 
haal je dansmoves maar boven, woop woop! 
 

Zaterdag 29 
februari 

Kindercarnaval @Lokaal Info volgt via 
kap&kab 

 
Hi sweeties, shout out naar die mooie wallen op jullie trollenkopjes! Maar wees nu eerlijk, we 
hebben toch alles over voor die schattige kapoenen en kabouters ? ;-)  
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Mii gooood, kunnen we onze moneys eigenlijk nog tellen ?? :D 
Dikke merci Lore, Romi, Louise, Ines, Marilène en Ellen!!!!! 
 

Zondag 10 mei Leiding staan @Lokaal Info volgt 
KAP: ines, marilène 
KAB: ellen, romi 
WOLF: lore, noah 
JOGI: louise, marijke 

 

   

Zaterdag 16 mei afscheidsetentje @Lokaal 20u-22u 
 
Want wat doen we liever dan boefen en onze buikjes rond eten??  
 

 

Zondag 28 juni Babyborrel  Info volgt Info volgt 

Dikke merci Louise en Noah!!!!! 

 
Tip van de dag: negeer elkaar nu maar wat, want it’s going to be a loooong summer! 
JOEPIEEEEEEEEE, nu zijn we eindelijk klaar voor kleinkamp, jamborette EN JINREEEEEEEIS!!! De 
leukste zomer? Dat wordt die van 2020 ;-).  
Xoxo Moederkloek 
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Contactgegevens leiding 

Kapoenen:

Sien                      0471/574766                Sien@gidsenninove.be
Elisabeth              0498/325162                Elisabeth@gidsenninove.be
Kaat                      0471/524836                Kaat@gidsenninove.be
BO                        0471/64 18 14               Bo@gidsenninove.be

Kabouters: 

Fien Lettens        0471/545198                 fienlettens@gidsenninove.be
Lotte                     0496/265125                 lotte@gidsenninove.be
Fien Librecht      0483/091290                 fienlibrecht@gidsenninove.be

Wolven:

Matilde                0470/221132                 matilde@gidsenninove.be
Cato                     0475/329250                 cato@gidsenninove.be
Florence              0471725218                   florence@gidsenninove.be

Jonggidsen:

Tine                      0470/551586                Tine@gidsenninove.be
Astrid                   0479/315614                Astrid@gidsenninove.be
Eline                     0498/303932                Eline@gidsenninove.be

Gidsen:

Paulien                0476/268209                 paulien@gidsenninove.be
Zea                       0477/078132                 zea@gidsenninove.be
Sofie                     0470/807660                 sofievb@gidsenninove.be

Jinners:

Maxine                0484/788922                 maxine@gidsenninove.be
Philine                 0478/825436                 philine@gidsenninove.be
Nele                      0470/692749                 nelelettens@gidsenninove.be



Groepsleiding

Fien Lettens        0471/545198                 
Zea                       0477/078132                 groepsleiding@gidsenninove.be
Lieselot                0493/142979                 

CFO:
Astrid                   0479/315614                cfo@gidsenninove.be
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